ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ นเครื ่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒ นาได้ อย่ างเป็ นรูปธรรมและเกิ ดความชัดเจนที่จ ะทำให้ ทราบถึ งจุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนิ นการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนิน การขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนิน การ สิ่งเหล่านี้จ ะถูกค้น พบเพื่ อให้ เ กิดการพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่นโดยการติ ดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ตี ั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สำหรั บ เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ บกพร่ อ งของการดำเนิ น ง าน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล..../
ชุมชน.....หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 และเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561กำหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน โดยปีล ะครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่ งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ ภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวน 2 คน
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุ ประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่ น การแจงนับ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์( Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
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2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมก
ารติดตาม
และ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมก
ารพัฒนา
ของ อปท.

เสนอ

ปีงบประมาณ 2562

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
ป ร ะ กา ศ ผ ล กา ร ต ิ ดต ามและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในตำบล../อปท. ...
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นั บ แต่ ว ั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธ ี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กำหนดทรั พ ยากรสำหรั บ การดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที ่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที ่ ผ ่ า นมา โครงการที ่ ต ่ อ เนื ่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมิน ผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง
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อำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธ ี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบและ
การวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
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ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่ห มายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ค วาม
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจ จัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ วยให้ การใช้ ทรั พยากรต่ างๆ เกิ ดความประหยั ด คุ ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รบั ความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรื อภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฮอดและแผนชุมชนตำบลบ่อสลี/ทต./ทม./ทน.
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2) พันธกิจประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพทัดเทียม โรงเรียน
ในเมือง
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยประชากร
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
พันธกิจที่ 7 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชากรวัยเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชากรมีวิถีชีวิตที่ดีงาม ประพฤติตนตามหลักศาสนาดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชากรมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชากรมีสาธารณูปโภคชั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
จุดมุ่งหมายที่ 6 สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ห่างไกลยาเสพติด
จุดมุ่งหมายที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลอย่างยั้งยืน

9
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5 แผนงานการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
แนวทางการพัฒนาที่ 8 แผนงานงบกลาง
5) วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้
มีความสุขคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ธรรมาภิบาล”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ่อสลีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนพัฒนา 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.1 แผนพัฒนา 2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
โครงการตามแผนพัฒนา
ดำเนินการจริง
จำนวน จำนวนเงิน
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
โครงการ
1. ด้านโครงสร้าง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและ
107
33,018,860
40
11,217,826
พื้นฐาน
การขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำที่
เหมาะสม สามารถตอบสนอง
ความจำเป็นและความต้องการของ
คนในท้องถิ่น
2. ด้านเศรษฐกิจและ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
13
687,000
3
17,000
การท่องเที่ยว
ในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่

10
3.ด้าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความรู้
และสิ่งแวดล้อม
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. ด้านการศาสนา ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ประเพณีและภูมิ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐาน
ปัญญาท้องถิ่น
ให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. ด้านการศึกษาและ รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสใน
พัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผน กำหนด
แนวทางในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบ
ปัญหาสังคม ทั้งในการศึกษา
6. ด้านการป้องกัน ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครชุมชน ตำรวจบ้าน
และการจัดระเบียบ กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังและ
ชุมชนและสังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน
7. ด้านการบริหาร พัฒนากลไกการทำงานที่เข้มแข็ง
จัดการบ้านเมืองที่ดี และโปร่งใส โดยอาศัยความ
ร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความ
ร่วมมือ และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน
รวม

25

490,000.00

4

80,000

21

303,000

5

78,000

55

22,687,940

34

18,338,640

47

2,509,600

9

1,461,520

30

3,856,000

18

1,873,240

344

135,253,541

113

33,066,226

11
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ 25,032,110 บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

29
3
4
5
34
9
18
102

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
3,183,710
17,000
80,000
78,000
18,338,640
1,461,520
1,873,240
25,032,110

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ่อสลี มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านแม่โถสายทาง
บ้านสันบ่อเหล็ก-อู่ช่างชัย

203,200

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 165 เมตร หนา
0.15 เมตร

2

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านแม่โถ สายทาง
บ้านนายกั่วสุขศรีคีรีกลุ

21,100

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15
เมตร

3

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

36,900

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15
เมตร

4

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

110,660

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15
เมตร

5

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านแม่โถ สายทาง
บ้านนายเหล่าหวื่อยืนยง
คีรีมาศ
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านแม่โถ สายทาง
บ้านนายดั้ง
สันติสุขวนา
โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านแม่โถ

94,400

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 30 บ่อ

12
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

6

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

226,100

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

7

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างขยายผิว
ทางถนน คสล. สายทาง
บ้านอมลอง-อมลองใน
โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านอมลอง

8

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

166,600

9

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายทางบ้านแม่แวน
สายเก่า
โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านแม่แวน

10

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านกองลอย สาย
ทางบ้านใหม่

202,800

11

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านกองลอย

136,400

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

12

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบท่อ
ส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน
ทุ่ง

182,760

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ดี
ขึ้น

13

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านทุ่ง

13,800

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

13

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านทุ่ง

13,800

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

14

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านบ่อสลี สายทาง
บ้านนายถาวร

37,700

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15
เมตร

15

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านบ่อสลี สายทาง
บ้านนายพิภพ

114,100

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15
เมตร

37,200

39,900

ผลผลิต

ก่อสร้างขยายผิวทางถนน คสล.
กว้าง 1 เมตร ยาว 375 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
การเกษตร
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 11 บ่อ
เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ขนส่งได้อย่างสะดวก เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15
เมตร
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
การเกษตร
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 10 บ่อ
เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ขนส่งได้อย่างสะดวก เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร
ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 45 บ่อ
เดินท่อ พีวีซี. ขนาด 4 นิ้ว แทน
ท่อ พีวีซี. เดิม ขนาด 2 นิ้ว
ระยะทาง 500 เมตร
ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 3 บ่อ
ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 3 บ่อ

13
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

16

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างรางรินส่ง
น้ำ คสล. เหมืองมะกัง

36,500

17

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านกองปะ

34,200

เพื่อก่อสร้างรางริน
ทดแทนรางรินเก่าที่
ชำรุดให้สามารถส่งน้ำ
เข้าพื้นที่การเกษตร
เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

ก่อสร้างรางริน คสล. ถายใน
กว้าง 0.80 เมตร ความลึก
ภายใน 0.50 เมตร ยาว 7.50
เมตร
ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.5
เมตรจำนวน 10 บ่อ

18

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านใหม่ทุ่งสน

39,380

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 12 บ่อ

19

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านแม่โถหลวง

39,980

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

20

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านดอกแดง สาย
ทางถนนสายหลัก

203,900

เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 10 บ่อ
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร

21

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการขุดสระเก็บน้ำ
ขนาดเล็กบ้านดอกแดง

80,500

เพื่อกักเก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

22

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารห้องประชุม

297,380

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ฯ

23

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านกอง
ลอยหย่อมบ้านกองแป

84,250

เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน
การสัญจรในหมู่บา้ น

24

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

116,490

เพิ่มแสงสว่างในการ
สัญจรภายในหมู่บ้าน

25

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

57,200

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้
เพียงพอ

26

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านกอง
ลอยหย่อมบ้านใหม่
โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าป่าช้า
บ้านบ่อสลี
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านกอง
ปะหย่อมบ้านใหม่เฮาะคี

134,300

เพิ่มแสงสว่างในการ
สัญจรภายในหมู่บ้าน

ขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กกว้าง 8
เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.50
เมตรจำนวน 26 บ่อ
ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8
เมตรพร้อมระบบไฟฟ้าภายใน
อังคาร
เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 11 จุด ระยะทาง
855 เมตร
เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 15 จุด ระยะทาง
835 เมตร
ขยายแนวเขตไฟฟ้าแรงต่ำป้าช้า
บ้านบ่อสลีระยะทาง 150 เมตร
เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 15 แห่ง ระยะทาง
1030 เมตร

14
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

27

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ บ้านใหม่
ทุ่งสน

163,910

เพิ่มแสงสว่างในการ
สัญจรหมู่บ้าน

เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 20 จุด ระยะทาง
1080 เมตร

28

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
คสล. บ้านแม่โถหลวง
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายทางบ้านแม่โถบ้านนายดั้ง
ด้านเศรษฐกิจและ
โครงการส่งเสริมการ
การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวดอย 360 องศา

232,700

เพื่อใช้กักเก็บน้ำใน
การเกษตร
เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างสะดวก

ถัง คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 5
เมตร สูง 2 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
ระยะทาง 28 เมตร หนา 0.15
เมตร
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ด้านเศรษฐกิจและ อุดหนุนที่ทำการปกครอง
การท่องเที่ยว
อำเภอฮอดตามโครงการ
จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ

8,000

ด้านเศรษฐกิจและ อุดหนุนที่ทำการโครงการ
การท่องเที่ยว
จัดงานฤดูหนาวและงาน
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่
33
ด้าน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร ธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

4,000

เพื่อส่งเสริมการ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ท่องเที่ยว ของจังหวัด ฮอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชียงใหม่
ของจังหวัดเชียงใหม่

10,000

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ตำบลบ่อสลี
ทรัพยากร ธรรม ชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ตำบลบ่อสลี
เพื่อให้การควบคุม ไฟ พื้นที่ตำบลบ่อสลี หมู่ที่ ๑-๑๐
ป่ามีประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น

29

30
31

32

34

39,400

5,000

ด้าน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาไฟป่าและหมอก
และสิ่งแวดล้อม ควันในพื้นที่ตำบล
บ่อสลี
35
ด้าน
โครงการสนับสนุนการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินงานของศูนย์บริการ
และสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลบ่อสลี

30,000

36

30,000

ด้าน
โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุกรรมพืชอัน
และสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากพระราชดำริฯ

10,000

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลบ่อสลี
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่

สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลบ่อสลี
เพื่อสืบสานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ฮอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ให้ชาวบ้านตำบลบ่อสลี

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

15
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

37

ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสืบทอดประเพณี
ล้านนา(สรงน้ำพระธาตุ

10,000

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป

โครงการสืบทอดประเพณี
หล่อเทียนพรรษา

20,000

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี เด็ก เยาวชนและผูส้ ูงอายุตำบล
การหล่อเทียนพรรษา บ่อสลี
ให้คงอยู่สืบไป

โครงการอบรมปริวาส
กรรม

20,000

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร
ปริวาสกรรมให้คงอยู่ ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
สืบไป
ประชาชนตำบลบ่อสลี

โครงการจัดกิจกรรมธรรม
สัญจร

20,000

เพื่ออบรมขัดเกลา
จิตใจและทำนุบำรุง
พระพุทธ ศาสนา

จัดอบรมธรรมมะให้กับ
พุทธศาสนิกชนในตำบลบ่อสลี ปี
ละ 1 ครั้ง

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอฮอดตามโครงการ
จัดงานสืบฮีตสานฮอยปี๋
ใหม่เมือง

8,000

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาจัดให้คงอยู่
สืบไป

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ฮอดตามโครงการจัดงานสืบฮีต
สานฮอยปี๋ใหม่เมือง

38

39

40

41

42

43

ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารเสริม (นม)
พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนสังกัดสพฐ. และ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา สังกัดศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการศึกษาและ โครงการจัดการแข่งขัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชน?บ่อสลีเกมส์?

2,178,340

200,000

44

ด้านการศึกษาและ โครงการรณรงค์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ป้องกันไข้เลือดออก

20,000

45

ด้านการศึกษาและ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคเอดส์

56,500

ผลผลิต
ประชาชนตำบลบ่อสลี

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมนม
สารอาหารที่ครบถ้วน

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและเชื่อม
ความสัมพันธ์ภายใน
ตำบล
เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรคไข
เลือดออก

ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล
ตำบลบ่อสลี

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลบ่อสลี
ชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์

16
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ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
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วัตถุประสงค์

ผลผลิต

46

ด้านการศึกษาและ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

9,055,200

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง ผู้สูงอายุในตำบลบ่อสลี
ชีพให้กับผู้สูงอายุ

47

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ
โครงการสวัสดิการชุมชน
(ออมวันละบาท)
สนับสนุนโครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช
สนับสนุนโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านแม่โถ

2,688,000

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพ
ให้กับผู้พิการ
เพื่อให้ประชาชนมี
สวัสดิการ
เพื่อสนับสนุนอำเภอ
จัดงานวันปิยมหาราช
เพื่อสนับสนุนอำเภอ
จัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ
เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน

52

ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านอมลอง

176,000

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
สารอาหารที่ครบถ้วน โรงเรียนบ้านอมลอง

53

ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านกองลอย

820,000

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
สารอาหารที่ครบถ้วน โรงเรียนบ้านกองลอย

54

ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โรงเรียนบ้านทุ่ง
ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านบ่อสลี

212,000

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
สารอาหารที่ครบถ้วน
โรงเรียนบ้านทุ่ง
เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
สารอาหารที่ครบถ้วน โรงเรียนบ้านบ่อสลี

56

ด้านการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านดอกแดง

200,000

57

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุนอาหาร
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลางวันโรงเรียนสังกัด
กศน. สำหรับ ศศช.บ้าน
กองปะ
ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุนอาหาร
พัฒนาคุณภาพชีวิต กลางวันโรงเรียนสังกัด
กศน. สำหรับ ศศช.บ้าน
ใหม่เฮาะคี

72,800

48
49
50

51

55

58

50,000
3,000
5,000

1,692,000

324,000

100,800

คนพิการในตำบลบ่อสลี
ประชาชนตำบลบ่อสลี
ประชาชนในอำเภอฮอด
ประชาชนในอำเภอฮอด

อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่โถ

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
สารอาหารที่ครบถ้วน โรงเรียน
บ้านดอกแดง
เพื่อให้เด็กได้รับ
อุดหนุน ศศช.บ้านกองปะเพื่อ
สารอาหารที่ครบถ้วน จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนในสังกัด
เพื่อให้เด็กได้รับ
อุดหนุน ศศช. บ้านใหม่เฮาะคี
สารอาหารที่ครบถ้วน เพือ่ จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนในสังกัด

17
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59

ด้านการศึกษาและ โครงการจูงลูกจูงหลาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต สานสัมพันธ์ครอบครัว

30,000

เพื่อสร้างสานสัมพันธ์
ครอบครัว

ผู้สูงอายุตำบลบ่อสลี 100 คน

60

ด้านการศึกษาและ โครงการพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชีวิตผู้สูงอายุ

40,000

ผู้สูงอ่ยุตำบลบ่อสลี 50 คน

61

ด้านการศึกษาและ โครงการจัดกิจกรรมวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กแห่งชาติตำบลบ่อสลี

80,000

62

ด้านการศึกษาและ โครงการจัดการแข่งขัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต กีฬาฟุตบอลยุวชน บ่อส
ลีคัพ
ด้านการศึกษาและ โครงการจัดการแข่งขัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต กีฬาวอลเลย์บอลยุวชน
บ่อสลีคัพ
ด้านการศึกษาและ โครงการนิเทศอบรมครู
พัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ่อสลี

30,000

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตำบล
บ่อสลี
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติให้กับเด็ก
และเยาวชนในตำบล
บ่อสลี
เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านกีฬา
ฟุตบอลให้เยาวชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาให้เยาชน ต.
บ่อสลี
เพื่อนิเทศอบรมครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ่อสลีให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น

65

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

60,000

66

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

67

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

68

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

63
64

โครงการพัฒนาส่งเสริม
การกีฬาและการส่งเสริม
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ
โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นกอง
ปะตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นกอง
ลอยตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ดอกแดงตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

30,000
15,000

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ในการร่วมแข่งขัน
กีฬาต่างๆ

เด็กและเยาวชนในตำบลบ่อสลี

เด็กและเยาวชนสนใจกีฬา
พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ยุวชน บ่อสลีคัพ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.บ่อสลี

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

20,000

เพื่อสนองโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

20,000

สนองโครงการตามระ โครงการพระราชดำริ ด้าน
ราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
สาธารณสุข

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

18
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

69

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นทุ่ง
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

70

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ่อสลีตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

71

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นแม่
โถตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

72

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นแม่
โถหลวงตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

73

ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นแม่
แวนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
ด้านการศึกษาและ
โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นใหม่
ทุ่งสนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
ด้านการศึกษาและ โครงการอุดหนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการหมู่บา้ นอม
ลองตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
ด้านการป้องกัน โครงการรณรงค์และ
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

20,000

เพื่อสนองโครงการ
ตามระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข

โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

50,000

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ตำบลบ่อสลี

74

75

76

19
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

77

ด้านการป้องกัน โครงการป้องกันและแก้ไข
บรรเทาสาธารณภัย ปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม

10,000

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ตำบลบ่อสลี

78

ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม
ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

15,000

เพื่อลดปัญหาการเกิด ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการ
อุบัติเหตุในช่วง
ประชาชนในช่วงเทศกาล
เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

15,000

เพื่อลดปัญหาการเกิด ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการ
อุบัติเหตุในช่วง
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศกาลปีใหม่

79

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ตำบลบ่อสลี

80

ด้านการป้องกัน โครงการฝึกอบรม
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
และการจัดระเบียบ พลเรือน
ชุมชนและสังคม

100,000

เพื่อผลิตอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบล
บ่อสลี

81

ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม
ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม
ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม

โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

10,000

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนตำบล
ประชาชนเห็นโทษภัย บ่อสลี
ของยาเสพติด

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอฮอดตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

30,000

ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการรณรงค์และการ
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน

20,000

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/
ฝึกอบรมสัมมนา

500,000

82

83

84

85

โครงการเงินสำรองจ่าย

1,211,520

เพื่อใช้สำหรับกรณี
ฉุกเฉิน

จัดฝึกอบรม อปพร. จำนวน 30
คน

ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตำบลบ่อสลี

เพื่อให้ที่ทำการ
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปกครองอำเภอฮอด
ฮอด
ไปดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
รณรงค์และการกำจัด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 10 หมู่บ้าน
ปฏิกูลในชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
ในการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตำบล

20
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต
จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

86

ด้านการบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับ
จัดการบ้านเมืองที่ดี การเลือกตัง้

500,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ของ อปท.

87

ด้านการบริหาร โครงการส่งเสริมและ
จัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตำบล
ด้านการบริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดการบ้านเมืองที่ดี ศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

20,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
ในการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตำบล

40,000

จ้างเหมาหน่วยงานประเมิน
ความพึงพอใจฯ 1 ครั้ง/ปี

89

ด้านการบริหาร โครงการจัดเวทีปรับปรุง
จัดการบ้านเมืองที่ดี ทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)

10,000

90

ด้านการบริหาร โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
จัดการบ้านเมืองที่ดี และทะเบียนทรัพย์สิน

178,000

91

ด้านการบริหาร โครงการจ่ายค่าตอบแทน
จัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000

เพื่อประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความ
คิดเห็นและมีร่วมใน
การตัดสินใจ
เพื่อจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินในตำบล
บ่อสลี
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

92

ด้านการบริหาร โครงการวันท้องถิ่นไทย
จัดการบ้านเมืองที่ดี

10,000

เพื่อเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมาและผล
การดำเนินงานของ
อปท.ให้ประชาชน
ได้รับทราบ

จัดกิจกรรมและแสดง ผลงาน
ของของ อปท.

93

ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

10,000

เพื่อส่งเสริมให้
ดำเนินการให้ประชาชนได้เข้ามา
ประชาชนมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณให้กองทุน ตำบลบ่อสลี
หลักประกันสุขภาพ
ตำบล

88

94

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง
ด้านการบริหาร โครงการสมทบกองทุน
จัดการบ้านเมืองที่ดี หลักประกันสุขภาพตำบล
(สปสช.)

150,000

จัดเวทีปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาสี่ปีทั้ง10หมู่บา้ น

ตำบลบ่อสลี

ผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

21
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

95

ด้านการบริหาร โครงการสมทบกองทุน
จัดการบ้านเมืองที่ดี ประกันสังคม

200,000

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของ
พนักงานจ้าง

กองทุนประกันสังคม

96

ด้านการบริหาร โครงการสมทบกองทุน
จัดการบ้านเมืองที่ดี บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น

174,240

เพื่อสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการท้องถิ่น

97

ด้านการบริหาร โครงการจัดงานวันเฉลิม
จัดการบ้านเมืองที่ดี พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

5,000

ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน

98

ด้านการบริหาร โครงการจัดงานวันเฉลิม
จัดการบ้านเมืองที่ดี พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระ
บาท สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

5,000

99

ด้านการบริหาร โครงการจัดงานวันปิย
จัดการบ้านเมืองที่ดี มหาราช

3,000

100

ด้านการบริหาร โครงการจัดพิธีคล้ายวัน
จัดการบ้านเมืองที่ดี สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร

3,000
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ด้านการบริหาร โครงการอบรมเยาวชน
จัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อต้านทุจริตโตไปไม่โกง

20,000

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอฮอด
ตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอฮอด
ตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
บรม ราชินีนาถ
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอฮอด
ตามโครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช
อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอฮอด
ตามโครงการจัดพิธี
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร
เพื่ออบรมเยาวชน
ตำบลบ่อสลีให้
ตระหนักถึงผลการ
ทุจริตและร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต

ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน

ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน
ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมมูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน

เยาวชนตำบลบ่อสลี 50 คน

22
ที่
102

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ด้านการบริหาร โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

จำนวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

25,000

เพื่อศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบดีเด่น

ผลผลิต
สามารถนำมาปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
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1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

จำนวน
โครงการ
87

จำนวนเงิน

เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

31,147,600

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนา

2. ด้านเศรษฐกิจและการ ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวในชุมชน ทั้ง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่

8

650000

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาและความพร้อม
ของพื้นที่ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ มีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

9

280000

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนา

4. ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5

150000

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนาและโครงการ
เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นบาง
โครงการไม่สามารถเบิกจ่าย
จ่ายได้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางการคมนาคม
และการขนส่งทั้งทางถนน
ทางน้ำที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความจำเป็นและ
ความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น

ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบัน
รากฐานให้เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน
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5. ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ในท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผน
กำหนดแนวทางในการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ
ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้ง
ในการศึกษา
6. ด้านการป้องกัน บรรเทา ส่งเสริมให้มีการสร้าง
สาธารณภัยและการจัด เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน
ระเบียบชุมชนและสังคม ตำรวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา
เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน
7. ด้านการบริหาร
พัฒนากลไกการทำงานที่
จัดการบ้านเมืองที่ดี
เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
อาศัยความร่วมมือเป็นภาคี
หรือข้อตกลงความร่วมมือ
และการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน
รวม

19

3,381,940

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนา

9

890000

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนา

9

715000

งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการตาม
แผนพัฒนา

147

37,214,500

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 62 โครงการ งบประมาณ 19,572,165.13 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

โครงการ
14
2
3
5
20
8
11
22

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,440,122.25
12,000
30,635
64,180
16,449,478.38
871,955.50
703,794
19,572,165.
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1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำที่เหมาะสม สามารถตอบสนอง
ความจำเป็นและความ ต้องการของคนในท้องถิ่น
ลำดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบ่อสลี สายทางบ้าน คมนาคมขนส่งได้ กว้าง 2.50 เมตร
นายถาวร
อย่างสะดวก
ยาว 30 เมตร หนา
0.15 เมตร

37,700

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา
บ้านแม่โถ สายทางบ้านนาย การคมนาคมและ
เหล่าหวื่อ ยืนยงคีรีมาศ
การขนส่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา
0.15 เมตร

36,900

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา
บ้านแม่โถ สายทางบ้านนาย การคมนาคมและ
กั่ว สุขศรีคีรีกุล
การขนส่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 17 เมตร หนา
0.15 เมตร

21,100

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา
บ้านแม่โถ สายทางบ้านสัน การคมนาคมและ
บ่อเหล็ก-อู่ช่างชัย
การขนส่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 165 เมตร
หนา 0.15 เมตร

203,200

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา
สายทางบ้านแม่แวน
การคมนาคมและ
สายเก่า
การขนส่ง

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว
80 เมตร หนา
0.15 เมตร

166,500

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้การ
บ้านดอกแดง สายทางถนน คมนาคมขนส่งได้
สายหลัก
อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้การ
บ้านกองลอย สายทางบ้าน คมนาคมขนส่งได้
ใหม่
อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้การ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบ่อสลี สายทางบ้าน คมนาคมขนส่งได้ กว้าง 2.50 เมตร
นายพิภพ
อย่างสะดวก
ยาว 90 เมตร หนา
0.15 เมตร
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
ผิวจราจรกว้าง
สายทางบ้านแม่โถ-บ้านนาย คมนาคมขนส่งได้
2.50 เมตร
ดัง้
อย่างสะดวก
ระยะทาง 28 เมตร
หนา 0.15 เมตร

203,900

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
202,800
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
114,100
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
39,400
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
เพิ่มแสงสว่าง เดินสายไฟฟ้าพร้อม 163,910
เพื่อให้การ - ไฟฟ้าส่องสว่าง
สว่างสาธารณะ บ้านใหม่ทุ่ง ในการสัญจร
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
คมนาคมขนส่ง สาธารณะ 20 จุด
สน
หมู่บ้าน
สว่าง 20 จุด
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ระยะทาง 1,080
ของประชาชนร้อย
เมตร
ละ 70
11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพื่อกักเก็บน้ำใช้ เพื่อเพิ่มแสงสว่างใน 84,250
เพื่อให้การ - ไฟฟ้าส่องสว่าง
สว่างสาธารณะ บ้านกอง
ในการเกษตร
การสัญจรใน
คมนาคมขนส่ง สาธารณะ 11 จุด
ลอย หย่อมบ้านกองแป
หมู่บ้าน เดิน
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
สายไฟฟ้าพร้อม
ของประชาชนร้อย
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
ละ 70
สว่าง 11 จุด
ระยะทาง 855 ม
12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพิ่มแสงสว่างใน เดินสายไฟฟ้าพร้อม 116,490
เพื่อให้การ - ไฟฟ้าส่องสว่าง
สว่างสาธารณะ บ้านกอง การสัญจรภายใน ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
คมนาคมขนส่ง สาธารณะ 15 จุด
ลอย หย่อมบ้านใหม่
หมู่บ้าน
สว่าง 15 จุด
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ระยะทาง 835
ของประชาชนร้อย
เมตร
ละ 70
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13. โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเข้า
ป่าช้า บ้านบ่อสลี

เพื่อให้มีไฟฟ้า ขยายแนวเขตไฟฟ้า
ใช้ได้เพียงพอ
แรงต่ำป้าช้าบ้าน
บ่อสลีระยะทาง
150 เมตร

14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
เพิ่มแสงสว่าง เดินสายไฟฟ้าพร้อม
สว่างสาธารณะ บ้านกองปะ ในการสัญจร
ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
หย่อมบ้านใหม่เฮาะคี
ภายในหมูบ่ ้าน
สว่าง 15 แห่ง
ระยะทาง 1030
เมตร

57,200

เพื่อให้การ - เขตไฟฟ้าแรงต่ำ
คมนาคมขนส่ง ป้าช้าบ้านบ่อสลี
ได้อย่างสะดวก ระยะทาง 150
เมตร
-ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
134,300
เพื่อให้การ - ไฟฟ้าส่องสว่าง
คมนาคมขนส่ง สาธารณะ 15 จุด
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

ยุทธศาสตร์ 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรม
ใหม่
ลำดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
จำนวนเงิน
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. อุดหนุนที่ทำการปกครอง เพื่อส่งเสริมการ อุดหนุนที่ทำการ
8,000
อำเภอฮอด ตามโครงการจัด ท่องเที่ยวของ ปกครองอำเภอฮอด
งานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่
2. อุดหนุนที่ทำการโครงการ เพื่อส่งเสริมการ
จัดงานฤดูหนาวและงาน
ท่องเที่ยวของ
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอฮอด
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่

4,000

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จังหวัด
เชียงใหม่มี
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ร้อยละการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่มี
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

จังหวัด
เชียงใหม่มี
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ร้อยละการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม่มี
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์ 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ

โครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ปลูกต้นไม้ข้างถนน
ทรัพยากร
ทรัพยากร
สายทางบ้านกอง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ
ลอย บ่อสลี
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ตำบลบ่อสลี

จำนวนเงิน
8,250

ฟื้นฟู
ร้อยละ 50 ของ
ทรัพยากร ต้นไม้ที่ปลูกมีการ
ธรรมชาติและ เจริญเติบโต
สิ่งแวดล้อม

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
เพื่อให้การ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ควบคุม ไฟป่ามี
ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี
ประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น

16,560

ลดปัญหาไฟ จำนวนผู้เข้าร่วม
ป่าและหมอก โครงการ และ
ควัน
จำนวนการเกิดไฟ
ป่าลดลง

1,800

สนองงาน
พระราชดำริ
และได้อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่น

3. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อสืบสาน
โครงการ
พระราชดำริฯ

อบรมและ
เตรียมการ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 50 คน ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
พนักงานและ
นักเรียนจำนวน 70
คน เข้าร่วมอบรม
โครงการ

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ยุทธศาสตร์ 4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชน
ลำดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
จำนวนเงิน
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. โครงการสืบทอดประเพณี เพื่อเป็นการสืบ
พนักงานและ
10,000
ล้านนา
สานประเพณีอันดี นักเรียนจำนวน 50
(สรงน้ำพระธาตุ)
งามให้คงอยู่สืบไป คน เข้าร่วมอบรม
โครงการ

2. โครงการสืบทอดประเพณี
เพื่ออนุรักษ์
อบรมและ
หล่อเทียนพรรษา
ประเพณีการหล่อ
เตรียมการ
เทียนพรรษาให้คง อาสาสมัครป้องกัน
อยู่สืบไป
ภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 50 คน ใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
3. โครงการอบรมปริวาส
เพื่ออนุรักษ์
พนักงาน ผู้บริหาร
กรรม
ประเพณีปริวาส ท้องถิ่นสมาชิกสภา
กรรมให้คงอยู่
ท้องถิ่น และ
สืบไป
ประชาชนตำบล
บ่อสลีจำนวน 100
คน
4. โครงการจัดกิจกรรมธรรม เพื่ออบรมขัดเกลา จัดอบรมธรรมมะ
สัญจร
จิตใจและทำนุ
ให้กับ
บำรุงพระพุทธ พุทธศาสนิกชนใน
ศาสนา
ตำบลบ่อสลี ปีละ 1
ครั้ง
5. อุดหนุนที่ทำการปกครอง
เพื่ออนุรักษ์
อุดหนุนที่ทำการ
อำเภอฮอด ตามโครงการ ประเพณีอันดีงาม ปกครองอำเภอฮอด
จัดงานสืบฮีตสานฮอยปี๋ จัดให้คงอยู่สืบไป ตามโครงการจัดงาน
ใหม่เมือง
สืบฮีตสานฮอยปี๋
ใหม่เมือง

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
ไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

16,180

ลดปัญหาไฟ จำนวนผู้เข้าร่วม
ป่าและหมอก โครงการ ร้อยละ
ควัน
70 ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

20,000

สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
ไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป

10,000

ผู้เข้ารับการ
อบรมยึด
หลักธรรมใน
การดำรงชีวิต

8,000

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 70 ความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์
จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเพณีอันดี โครงการ
งามจัดให้คง ร้อยละ 70 ความ
อยู่สืบไป พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ยุทธศาสตร์5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผน กำหนดแนวทางในการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในการศึกษา
ลำดับ

โครงการพัฒนา

จำนวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

1,754,096.38

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) ครบทุก
มื้อ

จำนวนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
รับประทาน
อาหารเสริม (นม)

ดำเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล

169,060

3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ชีพให้กับผู้ป่วย
การช่วยเหลือ เอดส์ในตำบลบ่อสลี

56,500

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน
สามารถ
อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
ไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป

4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่า จ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง 8,131,00
เบี้ยยังชีพให้กับ ชีพให้กับผู้สูงอายุใน
0
ผู้สูงอายุในตำบล
ตำบลบ่อสลี
บ่อสลี

1. โครงการอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา สังกัด ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนบ่อส
ลีเกมส์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

เพื่อส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย
และเชื่อม
ความสัมพันธ์
ภายในตำบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาหารเสริม (นม)
สำหรับนักเรียน
โรงเรียนในตำบล
บ่อสลี

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ผู้สูงอายุไม่ถูก จำนวนผู้สูงอายุ
ทอดทิ้งใน ได้รับการ
สังคม
ช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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5. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพให้กับผู้
พิการในตำบล
บ่อสลี

6. โครงการสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชน
(ออมวันละบาท)
มีสวัสดิการ
ประชาชนตำบล
บ่อสลี

จ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง 2,663,200 ผู้พิการไม่ถูก จำนวนผู้พิการ
ชีพให้กับผู้พิการใน
ทอดทิ้งใน ได้รับการ
ตำบลบ่อสลี
สังคม
ช่วยเหลือ
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประชาชนมี
50,000
สมาชิก
จำนวนผู้เข้าร่วม
สวัสดิการ
สวัสดิการ โครงการ ร้อยละ
ประชาชนตำบล
ชุมชนได้รับ 70
บ่อสลี
สวัสดิการ - ความพึงพอใจ
จากโครงการ ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
ค่าอาหารกลางวัน 1,692,000
เด็กได้
- เด็กได้รับ
สำหรับนักเรียน
รับประทาน สารอาหารที่
อาหารครบทุก ครบถ้วน และครบ
มื้อ
ทุกมื้อ
ค่าอาหารกลางวัน 176,000
เด็กได้
- เด็กได้รับ
สำหรับนักเรียน
รับประทาน สารอาหารที่
อาหารครบทุก ครบถ้วน และครบ
มื้อ
ทุกมื้อ
ค่าอาหารกลางวัน 817,960
เด็กได้
- เด็กได้รับ
สำหรับนักเรียน
รับประทาน สารอาหารที่
อาหารครบทุก ครบถ้วน และครบ
มื้อ
ทุกมื้อ

7. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่โถ

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

8. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านอมลอง

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

9. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกองลอย

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

10. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
บ้านทุ่ง

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน

206,240

เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ

- เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน และครบ
ทุกมื้อ

11. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านบ่อสลี

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน

320,980

12. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านดอกแดง

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน

189,000

เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ
เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ

- เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน และครบ
ทุกมื้อ
- เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน และครบ
ทุกมื้อ
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13. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนสังกัด
กศน. สำหรับ ศศช. บ้าน
กองปะ
14. โครงการจูงลูกจูงหลาน
สานสัมพันธ์ครอบครัว

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน

ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียน

58,080

เด็กได้
รับประทาน
อาหารครบทุก
มื้อ
สานสัมพันธ์
ครอบครัว
ระหว่างเด็ก
และผู้สูงอายุ

- เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน และครบ
ทุกมื้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
เด็กได้
จำนวนผู้เข้าร่วม
ตระหนักถึง โครงการ ร้อยละ
คุณค่าของ 70
ตนเองในสังคม - ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เพื่อสร้างสาน กิจกรรมนันทนาการ
สัมพันธ์ครอบครัว เพื่อสานสัมพันธ์
ครอบครัวระหว่าง
เด็กและผู้สูงอายุ
จำนวน 100 คน

30,000

15. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติตำบลบ่อสลี

เพื่อให้เด็กได้
ตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเองใน
สังคม

ดำเนินการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ

64,572

16. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลยุวชน บ่อส
ลีคัพ

เพื่อเสริมสร้าง เสริมสร้างศักยภาพ
ศักยภาพด้านกีฬา ด้านกีฬาฟุตบอลให้
ฟุตบอลให้
เยาวชน
เยาวชน

29,815

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

17. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลยุวชน
บ่อสลีคัพ

เพื่อเสริมสร้าง เสริมสร้างศักยภาพ
ศักยภาพด้านกีฬา ด้านกีฬาฟุตบอลให้
วอลเลย์บอลให้
เยาวชน
เยาวชน

17,975

18. โครงการนิเทศอบรมครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บ่อสลี

เพื่อนิเทศอบรม นิเทศอบรมครูศูนย์
ครูศูนย์พัฒนาเด็ก พัฒนาเด็กเล็กใน
เล็กในสังกัด
สังกัด อบต.บ่อสลี
อบต.บ่อสลีให้มี ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเพิ่ม
เพิ่มมากขึ้น
มากขึ้น

15,000

ประชาชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่ดี
เกิดความ
สามัคคีใน
ชุมชน
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด อบต.
บ่อสลี ให้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ 6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ตำรวจบ้าน กลุ่มจิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
ลำดับ
โครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
จำนวนเงิน ผลที่ได้รับ
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1. โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อป้องกันโรค สำรวจและฉีดยา
26,400
สุนัขทุกตัว จำนวนสุนัขได้รับ
โรคพิษ
พิษสุนัขบ้าให้กับ ป้องกันโรคพิษสุนัข
ได้รับการฉีด การฉีดยาป้องกัน
สุนัขบ้า
สุนัข
ให้กับสุนัข
ยาป้องกันโรค โรคพิษสุนัขบ้า
พิษสุนัขบ้า
2. โครงการป้องกันและลด เพื่อลดปัญหาการ ดำเนินการจัดตั้งจุด 9,580 ลดปัญหาการ จำนวนการเกิดอุ
อุบัติเหตุทาง
เกิดอุบัติเหตุ
บริการประชาชน
เกิดอุบัติเหตุ บิเหตุในช่วง
ถนนในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล
ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์
สงกรานต์
สงกรานต์
เทศกาล
สงกรานต์
3. โครงการป้องกันและลด เพื่อลดปัญหาการ ดำเนินการจัดตั้งจุด
อุบัติเหตุทาง
เกิดอุบัติเหตุ
บริการประชาชน
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่
ปีใหม่

14,400

ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล
ปีใหม่

จำนวนการเกิดอุ
บิเหตุในช่วง
เทศกาล
ปีใหม่

4. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อฝึกทบทวน ฝึกทบทวนความรู้
ความรู้ให้กับ
ให้กับอาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบลบ่อสลี
เรือนตำบลบ่อสลี จำนวน 40 พร้อม
ตัดเครื่องแบบ
ปฏิบัติงาน

98,258

สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมี
ความชำนาญ
เพิ่มมากขึ้น

จำนวนผู้เข้าร่วม
ฝึกทบทวน ฯ
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

5. โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
ตำบลบ่อสลี

1,800

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่
ตำบลบ่อสลี

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตำบล
บ่อสลี
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6. โครงการเงินสำรองจ่าย

เพื่อใช้สำหรับ
กรณีฉุกเฉิน

ใช้ในการแก้ไข
1,034,87
ปัญหาภัยพิบัติกรณี
8.70
ฉุกเฉินตำบลบ่อสลี

7. อุดหนุนที่ทำการปกครอง เพื่อให้ที่ทำการ
อุดหนุนที่ทำการ
อำเภอฮอด ตามโครงการ ปกครองอำเภอ ปกครองอำเภอฮอด
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฮอดไปดำเนินการ แก้ไขปัญหายาเสพ
ยาเสพติด
ป้องกันและแก้ไข
ติด
ปัญหายาเสพติด

30,000

8. โครงการรณรงค์และการ
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน

30,000

การกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในชุมชน 10
หมู่บ้าน

รณรงค์การ
กำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลใน
ชุมชน

สามารถแก้ไข -- ความพึงพอใจ
ปัญหาความ ของประชาชนที่มี
เดือดร้อนของ ความเดือดร้อน
ประชาชนใน
กรณีฉุกเฉิน
สนับสนุนที่ทำ
การปกครอง
อำเภอฮอดไป
ดำเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด
สามารถกำจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ยาเสพติดใน
พื้นที่ลดลงจาก
สถิติปีที่
ผ่านมา

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนากลไกการทำงานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลง
ความร่วมมือ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ลำดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
ฮอด ตาม
โครงการจัดงาน
วันปิยมหาราช

2. โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนี
พันปีหลวง

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
ฮอด ตาม
โครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปี
หลวง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชมรม มูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน
ส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชมรม มูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน

3. โครงการจัดงานวันเฉลิม อุดหนุนที่ทำการ
ส่วนราชการ
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ ปกครองอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ฮอด ตาม
และภาคเอกชน
บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการจัดงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันเฉลิมพระ
ชมรม มูลนิธิ กลุ่ม
ชนมพรรษาพระ
พลังมวลชน
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวราง
กูร

จำนวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

3,000

ร่วมกันน้อม
ลำลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
ของพระองค์

5,000

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ชมรม มูลนิธิ
กลุ่มพลัง
มวลชน
ร่วมกันแสดง
ความ
จงรักภักดี

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

5,000

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ชมรม มูลนิธิ
กลุ่มพลัง
มวลชน
ร่วมกันแสดง
ความ
จงรักภักดี

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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4. โครงการจัดพิธีคล้ายวัน อุดหนุนที่ทำการ
สวรรคตพระบาท สมเด็จ ปกครองอำเภอ
พระปรมินทรมหาภูมิ
ฮอด ตาม
พลอดุลยเดชบรมนาถ
โครงการ
บพิตร
5. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/
ฝึกอบรมสัมมนา

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
ส่วนตำบล

ส่วนราชการ
หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชมรม มูลนิธิ กลุ่ม
พลังมวลชน
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงาน
ส่วนตำบลรับการ
อบรม ร้อยละ 90

6. โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย จัดการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง
ในการจัดการ
ผู้บริหารและ
เลือกตั้งของ
สมาชิกสภาองค์กร
อปท.
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจัดทำแผนที่ ทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สิน
ภาษีและทะเบียน ในตำบลบ่อสลี
ทรัพย์สินในตำบล
บ่อสลี
8. โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้
เพื่อจ่าย
ผู้ปฏิบัติราชการอัน
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ค่าตอบแทนผู้
เป็นประโยชน์แก่
ประโยชน์แก่องค์กร
ปฏิบัติราชการอัน องค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประโยชน์แก่
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,000

ร่วมกันน้อม
ลำลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคุณ
ของพระองค์

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
240,740 ผู้บริหาร
จำนวนผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภา โครงการ ร้อยละ
และพนักงาน 90
มี
- ความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพ ของผู้เข้าร่วม
ในการ
โครงการ
ปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น
18,235

โครงการทำให้
การจัดการ
เลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย
178,000 สามารถ
จัดเก็บรายได้
เพิ่มมากขึ้น

ผลการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

17,500

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ
70
- ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ปฏิบัติ
ราชการได้รับ
ค่าตอบแทน

จัดเก็บรายได้เพิ่ม
มากขึ้น
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ลำดับ

โครงการพัฒนา

9. โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่
ประวัติความ
เป็นมาและผล
การดำเนินงาน
ของ อปท. ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ

10. โครงการสมทบ
เพื่อสมทบ
กองทุนหลักประกัน งบประมาณให้
สุขภาพตำบล
กองทุน
(สปสช.)
หลักประกัน
สุขภาพตำบล
11. โครงการสมทบ
เพื่อสมทบกองทุน
กองทุนประกันสังคม ประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง
12. โครงการสมทบ
เพื่อสมทบกองทุน
กองทุนบำเหน็จ
บำเหน็จบำนาญ
บำนาญข้าราชการ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น
ท้องถิน่
13. โครงการอบรม
เยาวชนต่อต้าน
ทุจริตโตไปไม่โกง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดกิจกรรมและ
แสดง ผลงานของ
ของ อปท.

จำนวนเงิน

ผลที่ได้รับ

เผยแพร่
ประวัติความ
เป็นมาและผล
การ
ดำเนินงาน
ของ อปท. ให้
ประชาชน
ทราบ
กองทุนหลักประกัน 150,000 ประชาชนใน
สุขภาพตำบลบ่อสลี
พื้นที่ตำบล
บ่อสลีได้รับ
การบริการ
ทางด้าน
สาธารณสุข
กองทุน
302,497 กองทุน
ประกันสังคม
ประกันสังคม
ครั้ง/ปี
ได้รับการ
สมทบ
โครงการสมทบ
172,240 กองทุนหลัก
กองทุนบำเหน็จ
ระกันสุขภาพ
บำนาญข้าราชการ
ได้รับการ
ท้องถิ่น
สมทบ

เพื่ออบรมเยาวชน ต่อต้านการทุจริต
ตำบลบ่อสลีให้
เยาวชนตำบล
ตระหนักถึงผล บ่อสลี 50 คน
การทุจริตและ
ร่วมกัน

1,432

10,956

เยาวชนตำบล
บ่อสลีให้
ตระหนักถึงผล
การทุจริตและ
ร่วมกัน
ต่อต้านการ
ทุจริต

ตัวชี้วัด (KPI)
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

การสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

กองทุนประกันสังคม
ครั้ง/ปี
กองทุนหลักระกัน
สุขภาพได้รับการ
สมทบครั้ง/ปี
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 70
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562
อบต.บ่อสลี ฮอด จ.เชียงใหม่
แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์

อนุมัติงบประมาณ

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

153.0

44.48

104,721,310 77.43

29.0

28.43

3,183,710 12.72

14.0

21.54

2.ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

13.0

3.78

687,000 0.51

3.0

2.94

17,000 0.07

2.0

25.0

7.27

490,000 0.36

4.0

3.92

80,000 0.32

21.0

6.10

303,000 0.22

5.0

4.90

5.ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

55.0

15.99

22,687,940 16.77

34.0

6.ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชน
และสังคม

47.0

13.66

2,509,600 1.86

7. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

30.0

8.72

3,856,000 2.85

3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รวม 344.0

งบประมาณ

135,254,850

คิดเป็น

จำนวน
คิดเป็น
โครงการ

ลงนามสัญญา
จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

1,643,122.25 8.06

13.0

20.97

3.08

12,000.00 0.06

2.0

3.0

4.62

30,635.00 0.15

78,000 0.31

5.0

7.69

33.33

18,338,640 73.26

9.0

8.82

18.0

17.65

102.0

100%
จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

1,440,122.25 7.36

13.0

22.03

1,440,122.25 7.76

3.23

12,000.00 0.06

2.0

3.39

12,000.00 0.06

3.0

4.84

30,635.00 0.16

3.0

5.08

30,635.00 0.16

64,180.00 0.31

5.0

8.06

64,180.00 0.33

5.0

8.47

64,180.00 0.35

20.0

30.77 16,449,478.38 80.70

20.0

32.26 16,449,478.38 84.05

20.0

33.90 16,449,478.38 88.58

1,461,520 5.84

8.0

12.31

1,224,499.70 6.01

8.0

12.90

871,955.50 4.46

7.0

11.86

189,621.00 1.02

1,873,240 7.48

13.0

20.00

959,562.00 4.71

11.0

17.74

703,794.00

9.0

15.25

383,363.00 2.06

งบประมาณ

25,032,110

คิดเป็น

จำนวน
คิดเป็น
โครงการ

เบิกจ่าย

65.0

งบประมาณ

20,383,477.33

คิดเป็น

62.0

งบประมาณ

19,572,165.13

คิดเป็น

3.60

59.0

งบประมาณ

18,569,399.63

คิดเป็น
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1.3.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,851,064 บาท
ยุทธศาสตร์ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งทั้งทางถนน ทางน้ำที่เหมาะสม สามารถตอบสนอง
ความจำเป็นและความ ต้องการของคนในท้องถิ่น
ลำดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายบ้าน
คมนาคมขนส่งได้
แม่โถหลวง หมู่ที่ 9-บ้านอม อย่างสะดวก
ลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายบ้าน
คมนาคมขนส่งได้
แม่โถ หมู่ที่ 1 (สายทางบ้าน อย่างสะดวก
แม่โถ สนามกีฬาประจำ
หมู่บ้าน) ตำบลบ่อสลี
อำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่
3. โครงการซ่อมสร้าง
เพื่อให้การ
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
คมนาคมขนส่งได้
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต
อย่างสะดวก
สายทางบ้านกองลอย (ป็อก
กองแป)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

497,600

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

432,300

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

ถนนแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้าง 4
เมตร ยาว 356
เมตร หนา 0.03
เมตร

739,000

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางบ้านกองลอย - นา คมนาคมขนส่งได้
โค้ง ช่วงบ้านป้าลูน
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 350
เมตร หนา 0.15
เมตร

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางบ้านกองลอย-บ้าน คมนาคมขนส่งได้
ดอกแดง - บ้านอมลอง
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 425
เมตร หนา 0.15
เมตร

เพื่อให้การ - ถนนถนน
คมนาคมขนส่ง แอสฟัลต์คอนกรีต
ได้อย่างสะดวก ตามเป้าหมาย
-ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
398,000
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
645,000

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
ถนน คสล. กว้าง 3
สายซอยบ้านลุงตุ้ย บ้าน คมนาคมขนส่งได้ เมตร ยาว 32 เมตร
ใหม่ทุ่งสน
อย่างสะดวก
หนา 0.15 เมตร

53,900

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
สามารถแก้ไข - ถัง คสล. ตาม
ปัญหาการขาด เป้าหมาย
แคลนน้ำ -ความพึงพอใจ
อุปโภคบริโภค ของประชาชนร้อย
ได้
ละ 70

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางบ้านใหม่ทุ่งสน - คมนาคมขนส่งได้
บ่อขยะ 2
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15
เมตร

169,500

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางบ้านใหม่ทุ่งสน - คมนาคมขนส่งได้
บ่อขยะ 1
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15
เมตร

169,500

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางภายในหมู่บ้านกอง คมนาคมขนส่งได้
ปะ
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 134
เมตร หนา 0.15
เมตร

234,000

10. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล.
การขาดแคลนน้ำ
บ้านกองลอย (หย่อมบ้าน อุปโภค บริโภค
กองแป)

ถัง คสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 5 เมตร
สูง 2 เมตร

199,164

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทางภายในหมู่บ้านกอง คมนาคมขนส่งได้
ปะ (หย่อมบ้านใหม่เฮ๊าะคี) อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 147
เมตร หนา 0.15
เมตร

260,000

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

12. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล.
การขาดแคลนน้ำ
บ้านกองปะ (หย่อมบ้านแม่ อุปโภค บริโภค
เตียน)

ถัง คสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 5 เมตร
สูง 2 เมตร

211,000

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค
ได้

- ถัง คสล. ตาม
เป้าหมาย
-ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
ถนน คสล. กว้าง 4 216,768
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
บ้านแม่โถหลวง - บ้านกอง คมนาคมขนส่งได้ เมตร ยาว 90 เมตร
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ลา
อย่างสะดวก
หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
14. โครงการวางท่อส่ง
เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อส่งน้ำประปา 48,589 สามารถแก้ไข - ถนน คสท่อส่ง
น้ำประปาหมู่บ้านแม่โถ การขาดแคลนน้ำ
พีวีซี ขนาด
ปัญหาการขาด น้ำประปา พีวีซี
(หย่อมบ้านแม่โถ กม.1)
อุปโภค บริโภค
เส้นผ่าศูนย์กลาง
แคลนน้ำ ตามเป้าหมาย
ภายในหมู่บ้านแม่ 1.5 นิ้ว ยาว 700
อุปโภค
-ความพึงพอใจ
โถ
เมตร
บริโภคภายใน ของประชาชนร้อย
หมู่บ้านแม่โถ ละ 70
ได้
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
ถนน คสล. กว้าง 3 169,500
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
สายทางบ้านนาดาว บ้าน คมนาคมขนส่งได้ เมตร ยาว 100
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ใหม่ทุ่งสน
อย่างสะดวก
เมตร หนา 0.15
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
เมตร
ของประชาชนร้อย
ละ 70
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การ
สายทาง
คมนาคมขนส่งได้
อู่ช่างชัย บ้านแม่โถ
อย่างสะดวก

ถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15
เมตร

207,045

เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก -ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
17. โครงการก่อสร้างคลองส่ง เพื่อแก้ไขปัญหา 1. คลองส่งน้ำ คสล. 950,000 สามารถแก้ไข - คลองส่งน้ำ
น้ำ คสล.
การขาดแคลนน้ำ รูปตัวยู จุดที่ 1
ปัญหาการขาด คสล. รูปตัวยู 2
รูปตัวยู ลำเหมืองแม่ลิด
อุปโภค บริโภค
กว้าง 0.80 ลึก
แคลนน้ำ จุด ตามเป้าหมาย
บ้านทุ่ง
0.80 ม. ยาว
อุปโภคบริโภค -ความพึงพอใจ
225 ม.
ได้
ของประชาชนร้อย
2. คลองส่งน้ำ คสล.
ละ 70
รูปตัวยู จุดที่ 2กว้าง
0.80 ม. ลึก 0.80
ม. ยาว 220 ม.
18. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา ขุดลอกสระเก็บน้ำ
พร้อมถมดินคันสระ หมู่ที่ 1 การขาดแคลนน้ำ พร้อมถมดินคันสระ
อุปโภค บริโภค

383,500

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค
ได้

- ขุดลอกสระเก็บ
น้ำ
-ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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19. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา เรียงหินลวดตาข่าย
หินใหญ่กล่องเกเบียน ฝาย การขาดชำรุดของ เกเบียน ฐานฝาย
กิ่วฮวก บ้านบ่อสลี
ฝายกั้นน้ำ
กว้าง 2 เมตร สัน
ฝายกว้าง 1 เมตร
สูง 2 เมตร ยาว 10
เมตร

75,500

สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
การเกษตรได้ เป้าหมาย
-ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

20. โครงการเรียงหินยาแนว
สันฝายออบและคันลำ
เหมืองบ้านบ่อสลี

14,400

สามารถผันน้ำ - เรียงหินยาแนว
เข้าพื้นที่ ตามเป้าหมาย
การเกษตรได้ - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

เพื่อแก้ไขปัญหา
เรียงหินยาแนว
การขาดชำรุดของ กว้าง 1 เมตร ยาว
ฝายกั้นน้ำ
10 ม. สูง 0.50 ม.
และเรียงหินยาแนว
ข้างลำเหมืองส่งน้ำ
กว้าง 0.50 ม.สูง
0.40 ม. ยาว 15ม
21. โครงการก่อสร้างฝายกั้น เพื่อแก้ไขปัญหา เรียงหินลวดตาข่าย
น้ำหินใหญ่กล่องเกเบียน การขาดชำรุดของ เกเบียนฐานฝาย
ฝายแม่โถหลิ่ง บ้านบ่อส
ฝายกั้นน้ำ
กว้าง 2 ม. สันฝาย
ลี
กว้าง 1 ม.สูง 2 ม.
ยาว 24 ม.
22. โครงการก่อสร้างฝายกั้น เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำหินใหญ่กล่องเกเบียน การขาดชำรุดของ
ฝายห้วยช้างตาย บ้าน
ฝายกั้นน้ำ
บ่อสลี
23. โครงการก่อสร้างฝายกั้น เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำหินใหญ่กล่องเกเบียน การขาดชำรุดของ
ฝายปู่จอง บ้านบ่อสลี
ฝายกั้นน้ำ

24. โครงการก่อสร้างกล่อง
เรียงหินลวดตาข่ายเก
เบียนข้างสันฝายมะกัง
บ้านบ่อสลี

เรียงหินลวดตา
ข่ายเกเบียนฐาน
ฝายกว้าง 2 เมตร
สันฝายกว้าง 1
เมตร สูง 2 เมตร
ยาว 42 เมตร

73,000

สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
การเกษตรได้ เป้าหมาย
- ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
เรียงหินลวดตาข่าย 129,900 สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เกเบียนฐานฝาย
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
กว้าง 2 เมตร สัน
การเกษตรได้ เป้าหมาย
ฝายกว้าง 1 เมตร
- ความพึงพอใจ
สูง 2 เมตร ยาว
ของประชาชนร้อย
18 เมตร
ละ 70
เรียงหินลวดตาข่าย 164,000 สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เกเบียนฐานฝาย
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
กว้าง 2 เมตร สัน
การเกษตรได้ เป้าหมาย
ฝายกว้าง 1 เมตร
- ความพึงพอใจ
สูง 2 เมตร ยาว
ของประชาชนร้อย
18 เมตร
ละ 70
ถนน คสล. กว้าง 3 160,000 สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เมตร ยาว 100
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
เมตร หนา 0.15
การเกษตรได้ เป้าหมาย
เมตร
- ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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25. โครงการก่อสร้างฝายกั้น เพื่อแก้ไขปัญหา เรียงหินลวดตาข่าย
น้ำหินใหญ่กล่องเกเบียน การขาดชำรุดของ เกเบียนฐานฝาย
ฝายเหมืองหลวง บ้าน
ฝายกั้นน้ำ
กว้าง 2 เมตร สัน
บ่อสลี
ฝายกว้าง 1 เมตร
สูง 2 เมตร ยาว
16 เมตร
26. โครงการก่อสร้างถนนค
เพื่อให้การ
ถนน คสล.กว้าง
สล. สายทางซอยบ้าน
คมนาคมขนส่งได้ 2.50 เมตร ยาว
นายสุวรรณ บ้านทุ่ง
อย่างสะดวก
27 เมตร หนา
0.15 เมตร
27. โครงการก่อสร้างถนนค
เพื่อให้การ
สล. สายซอยบ้านนายริน คมนาคมขนส่งได้
บ้านแม่แวน
อย่างสะดวก

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 15.80
เมตร หนา 0.20
เมตร

28. โครงการก่อสร้างไหล่
ทางคสล. สายทางบ้าน
กองลอย ช่วงข้าง
โรงเรียนบ้านกองลอย

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก

ถนนคสล. กว้าง 1
เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15
เมตร

29. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายทางป่าช้า บ้าน
บ่อสลี

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก

ถนน คสล.กว้าง 4
เมตร ยาว 97
เมตร หนา 0.15
เมตร

30. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายทางบ้านนาย
สุรชัย บ้านดอกแดง

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก

31. โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายทางบ้านใหม่ทุ่ง
สน - ห้วยแม่สะนาม

53,000

สามารถผันน้ำ - เรียงหินลวดตา
เข้าพื้นที่ ข่ายเกเบียนตาม
การเกษตรได้ เป้าหมาย
- ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
38,500
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
52,000
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
87,080
เพื่อให้การ - ไหล่ทางคสล.
คมนาคมขนส่ง ตามเป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
238,000 เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

ถนนคสล. กว้าง 3 267,500 เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
ม. ยาว 152 ม.
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
หนา 0.15 ม.
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
พร้อมวางท่อ คสล.
ของประชาชนร้อย
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ละ 70
0.20 ม. ยาว 9 ม.
เพื่อให้การ
ถนน คสล.กว้าง
70,000
เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คมนาคมขนส่งได้ 2.50เมตร ยาว
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
อย่างสะดวก
50 เมตร หนา
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
0.15 เมตร
ของประชาชนร้อย
ละ 70
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32. โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายทางหย่อมบ้าน
กองแป กองลอย

เพื่อให้การ
คมนาคมขนส่งได้
อย่างสะดวก

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว - เมตร
หนา 0.15 เมตร

137,400

เพื่อให้การ - ไหล่ทางคสล.
คมนาคมขนส่ง ตามเป้าหมาย
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
33. โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การ
ถนน คสล.กว้าง 4 137,400 เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คสล.สายทางหย่อมบ้าน คมนาคมขนส่งได้ เมตร ยาว - เมตร
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
ใหม่ กองลอย
อย่างสะดวก
หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70
34. โครงการก่อสร้างไหล่ทาง
เพื่อให้การ
ถนน คสล.กว้าง 4 169,000 เพื่อให้การ - ถนน คสล. ตาม
คสล.สายบ้านบ่อสลี ม.6- คมนาคมขนส่งได้ เมตร ยาว - เมตร
คมนาคมขนส่ง เป้าหมาย
บ้านทุ่ง ม.5
อย่างสะดวก
หนา 0.15 เมตร
ได้อย่างสะดวก - ความพึงพอใจ
ของประชาชนร้อย
ละ 70

๔๕
ส่วนที่ 3
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ.2548 ฉบั บ ที ่ 2 พ.ศ. 2559 ข้ อ 29 กำหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒ นาที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธ ีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาอาจ
กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(3) ความก้ า วหน้ า (Progress) กิ จ กรรมที ่ ก ำหนดไว้ ต ามแผน โดยมี ก ารติ ด ตามผล
( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๔๖
1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกำหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก ำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ
2. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญ
ในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
นั้นๆ
3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่ จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย
การนำแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์ ก รที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๔๗
2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จำนวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำ
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่ อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้กำหนดไว้ใน
ระเบียบฯ
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อาจมอบให้ห น่ว ยงานหรือบุ คคลภายนอกดำเนินการหรือ ร่ ว ม
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
(4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
กำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ใช้แบบรายงานแบบที่ 1 แบบตามรูปแบบ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

๔๘
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

๔๙
แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสาตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
20
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
(3)
3
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า
ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(2)
2
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
(2)
1
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การ
(2)
2
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
(2)
2
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
(2)
2
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
(2)
1
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
(2)
1
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(3)
3
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ประเด็นพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น

15
(2)

2

(1)

1

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(2)
2

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น

(2)

2

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

(2)

1

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss
(จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)

(2)

2

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา

(2)

2
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3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ประเด็น
พิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ
และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0

(1)

1

(1)

1

65
(10)

8

(10)

8

(10)

8

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

คะแน คะแน
นเต็ม นที่ได้
(5)
5

(5)

4
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3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

4

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5)

4

(5)

4

(5)

4

(5)

4

3.10 ผลผลิต/
โครงการ
รวมคะแนน
100 84
หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่
เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผล สามารถนำประเด็ นการพิ จารณาและรายละเอี ย ด
หลักเกณฑ์ไป
เป็นกรอบในการจัดทำแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีได้

54

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี กำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม
แนวทางการพิจารณาการติด ตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
10
9
การพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลใน
10
9
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
ปริมาณ
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
10
8
นำ แผนพัฒนาท้องถิ่น คือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ
คุณภาพ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)
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4. แ ผ น ง า น แ ล
ะ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10

8

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
60
5.1 ความชัดเจนของ สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
(5)
4
ชื่อ โครงการ
ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
5.2 กำหนด
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
(5)
4
สอดคล้องกับโครงการ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไป
5.3 เป้าหมาย
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
(ผลผลิต ของโครงการ) สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(5)
4
มีความ ชัด เ จ น นำ เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร
ไ ป สู่ ก า ร ตัง้
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณได้ถูกต้อง พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
5.4 โครงการมีความ จบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
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สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5)
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
5.5 เป้าหมาย
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
(ผลผลิต ของโครงการ) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีความ สอดคล้องกับ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
และสังคม แห่งชาติ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่
ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

(5)

4

(5)

3
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ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา
(ต่อ)
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(5)
4
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
5.7 โครงการ
ฯลฯ
สอดคล้อง กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
(5)
4
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
5.8 โครงการแก้ไข
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
ปัญหา ความยากจน เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
4
หรือการ เสริมสร้างให้ ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ประเทศชาติ มั่นคง
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
หลักประชารัฐ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
5.9 งบประมาณ มี
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
ความ สอดคล้องกับ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
(5)
4
เป้าหมาย (ผลผลิตของ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
โครงการ)
(Economy)
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
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5.10 มีการประมาณ
การ ราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ และผลที่ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
คาดว่าจะได้รับ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา
(ต่อ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

(5)

5

(5)

4

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
(5)
4
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
82
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ส่วนที่ 4
4. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เด็ก
ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทำให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปทำ
การเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ำ และ รางระบายน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน ้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และน้ำ
ใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
4. ประชาชนมีแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทำให้มีแหล่ง
น้ำที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
มากขึ้น
7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
5.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟ้ าและไฟฟ้ าสำหรั บ การเกษตรให้ ครบทุก ครัว เรื อน และขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ำ
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภค
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ด้านเศรษฐกิจ
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลียังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการ
ทำทำสวนผลไม้ ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่อสลี ยังไม่มีจุดขาย
ทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทำ
อย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีอาชีพหลัก คือ การทำสวนผัก และสวนผลไม้
ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพทำไร่ถั่วต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยัง
เป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้ น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเล็งเห็น
ความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีต้องการ ลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ราคาผัก
และผลไม้อื่น ๆ เป็นต้น
1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
6.จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
สั ง คมโดยรวมภายในองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลบ่ อ สลี ยั ง เป็ น สั งคมชนบท กรรมวิ ธ ี ท างด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อสลีดังนี้
1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
5.ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิด
โรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้าน
เกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน
หรือไปทำงานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่
เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”
4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่ รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลด
น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ่ อ สลี จ ะดำเนิ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั ้ ง ทางด้ า นสาธารณสุ ข
จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่อง
ปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่อสลีเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้
ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็ก และเยาวชนเล็งเห็น
ความสำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด
โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็ กและ
เยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้าง
ความตระหนักและองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่
ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อสลีได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี
ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีจัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่
สาธารณะต่าง ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็น
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต
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ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่
เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านการเมือง - การบริหาร
ปั ญ หาด้ า นการเมื อ งและการบริ ห ารนั ้ น ถื อ ว่ า เป็ น ปั ญ หาสำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารงานในท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่ างๆตามมา
มากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีพนักงานไม่เพียงพอ
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่าง
จริงจัง
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถิ่นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ใน
การที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชา
สังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สาเหตุมาจาก
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทำให้ไม่ทราบความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่ วนในด้านของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะ
เป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒ นาด้านพื้นฐานของการทำงาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด รายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อสลี ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจาก
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เป็นพื้นที่การเกษตร
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จัดอบรมแกนนำใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของ
ชุมชน/หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จัดให้มีการส่งเสริม
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พัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพั ฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระ
ภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออก
ข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ
ความต้องการของประชาชน
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อสลี จัดขึ้น
2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมี
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหา
การจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็น
ปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่
มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก
การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำ
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อสลี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิ จ กรรม ให้ ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ในการอนุ ร ั ก ษ์ ป้ องกั น และดู แ ลเรื ่ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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5.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา
1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้ าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ำ
อุป โภคบริโ ภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเป็น พี่เลี้ย ง ควรมีแนวทางในการพัฒ นาการ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลู กป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลบ่อสลี แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่อง
นี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย
3. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่
จำกัดทางด้านงบประมาณ
4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
สามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพ
ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
5. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนิน
โครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย
6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติด ประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

